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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Plzni
oddíl , vložka B 1837

Datum zápisu: 17. září 2014
Spisová značka: B 1837 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma: Star's casino a.s.
Sídlo: Alžbětín 50, 340 04 Železná Ruda
Identifikační číslo: 034 14 191
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Provozování loterií a jiných podobných her dle zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Správa vlastního majetku

Statutární orgán:
Statutární ředitel:

  JON ALEXANJAN, dat. nar. 10. srpna 1997
Volutová 2524/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 7. března 2016

Počet členů: 1
Způsob jednání: Společnost zastupuje statutární ředitel.

Správní rada:
Předseda správní
rady:

  JAROMÍR STANĚK, dat. nar. 16. listopadu 1977
Klaricova 2542/18, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Den vzniku funkce: 12. června 2015
Den vzniku členství: 12. června 2015

Počet členů: 1
Jediný akcionář:

Joka Invest s.r.o., IČ: 040 45 211
Alžbětín 50, 340 04 Železná Ruda

Akcie:
50 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč

Základní kapitál: 100 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního
kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti Star's casino a.s. se zvyšuje o
částku ve výši 98.000.000,- Kč (devadesát osm milionů korun českých), tedy
základní kapitál se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých)
na částku ve výši 100.000.000,- Kč (sto milionů korun českých). Upisování akcií
nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku
98.000.000,- Kč (devadesát osm milionů korun českých) se nepřipouští. Zvýšení
základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s tím, že emisní kurs
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akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se
provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 98.000.000,- Kč
(devadesát osm milionů korun českých), upisované akcie budou kmenové,
znějící na jméno, budou vydány v listinné podobě, v počtu 49 (čtyřicet devět)
kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 2.000.000,- Kč (dva
miliony korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs odpovídající výši
jmenovité hodnoty akcií, tedy 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na
každou upsanou akcii. Celkový emisní kurs 49 (čtyřicet devět) kusů akcií činí
98.000.000,- Kč (devadesát osm milionů korun českých). Všechny nově vydané
akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti upíše jediný akcionář, který má 
úpisu přednostní právo, a to společnost Joka Invest, s.r.o., se sídlem Alžbětin 50,
Železná Ruda, PSČ 340 04, IČ: 04045211, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31118. Akcie nebudou
upsány na základě veřejné nabídky. Jediný akcionář upisuje akcie písemnou
smlouvou, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou
formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí
obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních
korporacích. Místem pro upisování akcií je Alžbětin 50, Železná Ruda. Lhůta pro
upisování akcií počne běžet ihned po okamžiku přijetí rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti
a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li
poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty  úpisu akcií a výše emisního
kursu bude jedinému akcionáři statutárním ředitelem oznámen bez zbytečného
odkladu a to elektronicky na e-mailovou adresu, kterou jediný akcionář
statutárnímu řediteli sdělil. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na
upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:
Emisní kurs 49 (čtyřicet devět) kusů upsaných akcií v celkové výši 98.000.000,-
Kč (devadesát osm milionů korun českých) bude uhrazen na účet
270531231/0300 vedený u Československé obchodní banky. Jde o zvláštní účet
založený ve smyslu ustanovení zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs
49 kusů upsaných akcií bude splacen do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne
uzavření smlouvy o upsání akcií.
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